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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dunia industri proses kimia, masalah perpindahan energi atau panas 

adalah hal yang sangat banyak dilakukan. Sebagaimana telah diketahui bahwa 

panas dapat berpindah melalui tiga cara, dengan mekanisme perpindahan panas 

yang berbeda–beda. Adapun perpindahan panas dapat dilaksanakan secara 

molekuler yang disebut perpindahan panas secara konduksi, secara aliaran 

disebut perpindahan panas secara konveksi, dan secara radiasi melewati 

gelombang elektromaknit. 

Untuk perpindahan energi pada kasus alat penukar kalor yang dibahas 

menyangkut dua mekanisme perpindahan panas, yaitu perpindahan panas secara 

molekoler atau konduksi, dan perpindahan panas secara aliran atau konveksi. 

Alat Penukar Kalor (APK) merupakan suatu peralatan dimana terjadi 

perpindahan panas dari satu fluida yang temperaturnya lebih tinggi kepada fluida 

lain yang temperaturnya lebih rendah. Proses perpindahan panas tersebut dapat 

dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

Alat Penukar Kalor (APK) secara langsung ialah dimana fluida yang panas 

akan bercampur secara langsung dengan fluida dingin (tanpa adanya pemisah) 

dalam suatu bejana atau ruangan tertentu, peralatan yang termasuk Alat Penukar 

Kalor (APK) secara langsung adalah; pesawat desuperheater pada ketel (water 

injection desuperheater), pesawat daerator (yaitu antara air ketel dengan uap 
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yang diinjeksikan). Sedangkan Alat Penukar Kalor (APK) tidak langsung ialah 

dimana fluida panas tidak berhubungan langsung (indirect contact) dengan fluida 

dingin, sehingga proses perpindahan panasnya melalui media perantara seperti 

pipa, pelat atau peralatan jenis lainya. Peralatan yang termasuk Alat Penukar 

Kalor (APK) tidak langsung adalah; kondensor pada turbin uap, pesawat pemanas 

uap lanjut pada ketel (antara uap basah dengan gas asap pemanasan pembakaran), 

pemanas air pendahuluan pada ketel (ekonomiser), pemanas udara pembakaran 

(air preheater). 

Dalam dunia industri kimia alat penukar kalor yang banyak digunakan 

adalah jenis shell and tube tipe AES, karena tipe AES lebih mudah dalam 

pengoperasiannya dan lebih murah biaya perawatannya karena tipe AES adalah 

tipe yang masih standar. 

Untuk mendesain dan analisis alat penukar kalor tipe AES maka perlu 

merencanakan bagian-bagian yang ada dalam sistem tersebut, yang diantaranya; 

bagian stationary head menggunakan tipe A, shell menggunakan tipe E, dan rear 

head menggunakan tipe S, serta baffle dan jenis fluida yang digunakan. 

Kemajuan dibidang komputasi saat ini sangat membantu dalam mendesain 

dan menganalisis berbagai tipe alat penukar kalor jenis shell and tube dengan 

ketentuan Standart of Turbular Exchanger Manufacturers Assosiation (TEMA) 

dengan menggunakan Software Heat Transfer Fluid System (HTFS). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dalam desain dan analisa ini akan dikaji dengan memvariasikan layout tube 

pada kondisi baffle single segmental. Kajian meliputi variasi layout tube dengan 

susunan; triangular (30°), rotated square (45°), rotated triangular (60°) dan in-

line square (90°), dengan bantuan progam Heat Transfer Fluid System V3.41. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini pembahasan dibatasi pada: 

1. Desain dan analisa hanya pada alat penukar kalor tipe AES. 

2. Hanya menggunakan layout tube dengan susunan triangular, rotated square, 

rotated triangular dan in-line square. 

3. Jenis fluida yang digunakan dalam desain dan analisa pada alat penukar kalor 

hanya menggunakan fluida toluene pada sisi shell dan water pada sisi tube. 

4. Jenis sekat (baffle) yang digunakan single segmental. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Adapun tujuannya yaitu: 

1. Mengetahui koefisien perpindahan panas pada sisi shell dan sisi tube. 

2. Mengetahui besarnya jatuh tekanan (pressure drops.) 

3. Membandingan metode analitis (Bell-Delaware) dengan metode komputasi 

(HTFS).  
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1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Study pustaka  

Untuk memahami teori-teori yang mendasari topik permasalahan yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk mendesain dan menganalisis APK tipe AES. 

2. Study Lapangan 

Dengan melihat langsung untuk mengetahui ukuran dan data-data lengkap 

untuk mendesain dan menganalisis Penukar Kalor tipe AES 

3. Komputasi 

Dengan bantuan program Heat Transfer Fluid System V3.41 untuk 

memperlancar proses penyusunan tugas akhir. 

4. Bimbingan 

Bimbingan bertujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, arahan, dan 

masukan dari dosen pembimbing, serta untuk mengoreksi kesalahan-

kesalahan selama pembuatan laporan tugas akhir. 

 

1.6 Sistem Penulisan 

Adapun gambaran penulisan laporan tugas akhir ini disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, maksud dan tujuan, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang kajian pustaka dan teori dasar untuk penunjang 

desain dan analisis alat penukar kalor (APK), dengan rumus 

perhitungan secara analitis menggunakan metode Bell-Delaware 

dan menggunakan metode komputasi dengan bantuan software 

Head Transfer Fluid System (HTFS). 

BAB III PENDEKATAN FUNGSIONAL DAN STUKTURAL ALAT 

PENUKAR KALOR 

Berisi tentang bagian-bagian alat penukar kalor tipe AES dan 

fungsinya secara menyeluruh, serta kelemahan dan kelebihan alat 

penukar kalor dengan tipe ini. 

BAB IV PERHITUNGAN ANALITIS ALAT PENUKAR KALOR TIPE 

AES  

Berisi tentang hasil perhitungan secara analitis menggunakan 

metode Bell-Delaware  

BAB V DESAIN ALAT PENUKAR KALOR TIPE BES DENGAN 

KOMPUTASI SOFTWARE HEAT TRANSFER FLUID SYSTEM 

(HTFS) 

   Menjelaskan tentang hasil dari desain dan analisis secara 

   Komputasi dan pembahasan.  

BAB VI PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

  




